
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN 

PROFESSOR: André Martinazzo   Telefone para contato-  49 999840863 
ALUNO: _______________________________________________ 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE GEOGRAFIA – 7º ANO 
(Referente a  09 aulas) 
 
Orientações: Resolva a atividade avaliativa sobre os aspectos físicos do Brasil.  Quando realizar a atividade 
enviar fotos ou entregar na escola. 

Avaliação de Geografia. 

 
1- Quais são os geógrafos responsáveis por criar as classificações do relevo brasileiro? Em quais anos eles 

criaram as suas classificações? 1 ponto 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2- Analise a frase e assinale qual a sequência de palavras que completa as lacunas corretamente:  No ano de 

1958, uma nova ____________________ do relevo brasileiro foi realizada,sob a liderança de 

______________________ Ab’Saber. Esse geógrafo adotou outras conceituações: planalto seria toda e 

qualquer área em que o processo de _________________________ (perda de sedimentos) é superior ao de 

sedimentação (acúmulo de sedimentos) e planícies, de maneira inversa, é a sedimentação quem supera a 

erosão. 1 ponto 

a- Classificação - Ross - Erosão 

b- Configuração - Arnaldo – Erosão 

c-Classificação- Aziz – Movimentação 

d- Classificação - Aziz – Erosão 

3- Analise a frase e assinale qual a sequência de palavras que completa as lacunas corretamente:  Uma nova 

classificação foi realizada com base na modificação dos _________________________ para a definição dos 

tipos de relevo. Dessa vez, os estudos foram realizados pelo geógrafo______________________ Ross no ano 

de 1989, que introduziu mais um tipo de unidade de relevo: as _________________________, consideradas 

qualquer área de relevo aplainada que estivesse rebaixada em relação ao seu entorno. 1 ponto. 

a- Formas- Aroldo- Planaltos     

 b- Critérios- Arnaldo – Depressões 

c-Critérios- Jurandyr –Depressões 

d- Critérios - Aziz – Depressõe 

4- Analise a frase e assinale qual a sequência de palavras que completa as lacunas corretamente:  A 

classificação de Ross foi tão mais _________________________, por conta dos resultados do projeto Radam 

Brasil, que nela o _________________________ brasileiro ficou dividido em _________________________ 

unidades de relevo, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 áreas de planícies. 1 ponto.  

a- Nova- espaço- 22                                   b- Detalhada- Território – 28 

c-Criteriosa- Relevo- 8                              d- Detalhada - Território – 15 

5-  Quais são as principais bacias hidrográficas brasileiras? 1 ponto. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

6- Quais são as Bacias hidrográficas presentes na região sul do Brasil? 1 ponto. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



7-  Quais são os climas que existem no Brasil? Qual é o clima da região Sul? Quais as características do clima da 

região Sul? 1 ponto 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

8-  Pinte o mapa e crie uma legenda com o nome dos climas do Brasil.  1 ponto 

 

1- Quais são as formações vegetais do Brasil? Caracterize cada uma delas.  1 ponto 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2-  Os aspectos físicos e naturais do Brasil são os que mais sofrem com a degradação e exploração ambiental. 

Faça um breve texto destacando quais são os principais problemas ambientais que a natureza enfrenta no 

Brasil  e aponte possíveis soluções para amenizar esta situação. 1ponto 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



PROFESSOR: André Martinazzo   Telefone para contato-  49 999840863 
ALUNO: _______________________________________________ 
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE GEOGRAFIA – 7º ANO 
(Referente à 09 aulas) 
 
Orientações: Leia com muita atenção o texto e crie anotações em seu caderno após resolva os exercícios no 
caderno.  Quando realizar a atividade pode enviar fotos ou deixar no caderno. 
 
 

O processo de divisão regional do território brasileiro 

 

O Brasil é um país que possui grande extensão territorial (8.514.876 Km2), sendo considerado um país continental. Essa 

grande área já passou por diversas divisões administrativas. O Tratado de Tordesilhas (1494) foi o primeiro responsável por uma 

divisão no território que hoje corresponde ao Brasil, na qual a porção leste ficou sob domínio de Portugal e a porção oeste 

pertencendo à Espanha. 

  Outra divisão ocorreu com as Capitanias Hereditárias (1534), 

que consistiu na fragmentação do território brasileiro em quinze faixas de 

terra. Numa alternativa de administração territorial, o império português 

disponibilizou a algum membro da corte que fosse de confiança do Rei, 

uma das capitanias. Os donatários deveriam governar e promover o 

desenvolvimento da capitania na qual se tornasse responsável. 

Posteriormente, com o intuito de adaptar às características 

econômicas, culturais, físicas e sociais dos Estados em uma mesma 

região, o território nacional passou por diversas regionalizações. 

 

 

Confira as distintas regionalizações do Brasil: 

 

1913 

 

Divisão regional de 1913 

Essa proposta de divisão regional do Brasil surgiu para ser utilizada no ensino 

de geografia. Os critérios utilizados foram apenas os elementos – clima, 

vegetação e relevo. Dividia o país em cinco regiões: Setentrional, Norte 

Oriental, Oriental e Meridional. 

 

1940 

Em 1940, o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) elaborou uma nova proposta de divisão para o país que, além dos 

elementos físicos, considerou os aspectos socioeconômicos. A região Norte era composta pelos estados do Amazonas, Pará, 

Maranhão e Piauí e pelo território do Acre. Goiás e Mato Grosso formavam com Minas Gerais, a região Centro. Bahia, Sergipe e 

Espírito Santo formavam a região Leste. O Nordeste era composto por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e 

Alagoas. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região Sul. 



 

1945 

 

Divisão regional de 1945 

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) 

De acordo com a divisão regional estabelecida em 1945, o Brasil passou a ter sete regiões: 

Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste 

Meridional e Sul. Na porção norte do Amazonas foi criado o território de Rio Branco, atual 

estado de Roraima; no norte do Pará foi criado o Estado do Amapá. Mato Grosso perdeu uma 

porção a noroeste (batizado como território de Guaporé) e outra ao sul (chamado território de 

Ponta Porã). O Sul, Paraná e Santa Catarina foram cortados a oeste, criando o território de 

Iguaçu. 

1950 

Ponta Porã e Iguaçu foram extintos, e os Estados do Maranhão e do Piauí passaram a integrar a região Nordeste. Bahia, Sergipe, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro formavam a região Leste. Brasília foi criada em 1960, e o Distrito Federal, capital do 

país, foi transferido do Sudeste para a Região Centro-Oeste. Em 1962, o Acre tornou-se estado autônomo e o território de Rio 

Branco recebeu o nome de Roraima. 

1970 

Em 1970, o Brasil recebeu o desenho regional atual. Foi criada a região Sudeste, composta pelos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, sendo agrupados a Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda 

não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do 

Sul. 

 

Divisão regional atual 

1990 

A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990, em virtude das alterações da 

Constituição de 1988. Com as mudanças realizadas, ficou definida a divisão 

brasileira que permanece até os dias atuais. O Estado do Tocantins foi criado após 

o desmembramento do norte de Goiás e incorporado à região Norte; Roraima, 

Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos; Fernando de Noronha deixou 

de ser federal e foi incorporado ao estado de Pernambuco. 

Publicado por: Wagner de Cerqueira e Francisco 

 

Atividades!! 

1- Quais foram as divisões regionais que o Brasil enfrentou? 

2- Quais são as principais diferenças e semelhanças entre as divisões de 1913, 1945 e 1990. 

3- Crie uma lista com o nome das regiões atuais(representadas no último mapa) com o nome de cada estado que faz parte da 

região.  

 


